
ATA DA 6ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2.017.- 
 

Aos dezessete dias do mês de abril de 2017, às 19:00 horas, na sala de sessões, situada à 
Rua João Cantarero Serrano nº. 275, nesta Cidade de Novais, Estado de São Paulo, sob a 
Presidência do Sr. FLAVIO APARECIDO SIMÃO, secretariado pôr mim CLAUDINEI 
CACERES GIL, presentes os vereadores, ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ, BRUNO 
RICARDO FERNANDES RIBEIRO, DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORJE, DOUGLAS 
ANDRÉ FRESCHI CRUZ, EZEQUIEL CORREA DE ARAÚJO, MANOEL CABRERA PERES, 
PAULO CESAR DIAS PINHEIRO. Havendo quorum legal o senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão ordinária, dando prosseguimento, colocou em discussão a ata da 
Sessão anterior (03/04/2017), ninguém querendo discuti-la, colocou em votação a qual foi 
aprovada pôr unanimidade, dando continuidade solicitou a mim 1º secretário, que dê ciência 
da matéria existente para o EXPEDIENTE:- a) Oficio n° 38/2017 – do vereador Flavio – 
encaminhando resposta ao Requerimento nº 12/2017; b) Indicação n° 029/2017 – dos 
vereadores Antonio, Bruno, Douglas Freschi, Douglas Jorge e Ezequiel – indica lombadas 
na rua João Velho Domingues; c) Indicação n° 030/2017 – dos vereadores Antonio, Bruno, 
Douglas Freschi, Douglas Jorge e Ezequiel – indica fazer banheiros e colocar bebedouro no 
campo society Anízio Prado; d) Indicação n° 031/2017 – dos vereadores Antonio, Bruno, 
Douglas Freschi, Douglas Jorge e Ezequiel – indica aquisição de carrinho para transporte de 
urna funerária; e) Indicação n° 032/2017 – dos vereadores Antonio, Bruno, Douglas Freschi, 
Douglas Jorge e Ezequiel – indica colocar iluminação nas praças do conjunto habitacional 
Joaquim Domingues faria; f) Projeto de Resolução nº 01/2017 – do Legislativo Municipal – 
Considera de caráter oficial o Congresso Estadual de Municípios e autoriza a participação de 
Vereadores e Servidores no evento e dá outras providências. Esgotada a matéria do 
expediente e respeitando as formalidades regimentais, o Senhor Presidente solicitou a mim, 
1º secretário, que desse ciência da matéria existente para a ORDEM DO DIA:- 1) Projeto de 
Resolução nº 01/2017 – do Legislativo Municipal – Considera de caráter oficial o Congresso 
Estadual de Municípios e autoriza a participação de Vereadores e Servidores no evento e dá 
outras providências, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-
lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. Esgotada a matéria da Ordem do 
dia respeitando as formalidades regimentais, o Senhor Presidente, colocou a palavra livre 
para explicações pessoais. Usando da palavra o vereador Paulo disse: Boa noite senhor 
presidente, população presente. Queria dizer sobre as indicações dos nobres fizeram hoje, 
como foi lido eu já tinha feito essa indicação, então, fico feliz pelo reforço que os nobres 
estão fazendo, eu vejo que é uma necessidade e pelo tempo que fiz já tinham que ter 
começado, mas fico feliz que agora vai ser feito porque é à base do prefeito que esta 
indicando e tenho certeza que vai ser cumprido o mais rápido possível. Senhor presidente, 
estarei indicando na próxima sessão para fazer os mesmos nessa quadra do conjunto 
orlando Domingues que também é uma necessidade. Estarei indicando também para que 
coloque uma pessoa responsável pela limpeza e da manutenção do banheiro da praça. 
Também quero parabenizar o prefeito pela entrega dos ovos de páscoa para crianças, 
funcionários e idosos, mas teve umas pessoas que me procuraram a respeito desses ovos 
que foram entregue, ali levantou uma curiosidade porque no ovo não tinha uma tabela 
nutricional, não tinha o CNPJ da empresa e também tinha o selo em baixo do ovo escrito 
420 gramas, o edital foi feito com 420 gramas; muitas pessoas me procuraram e pesaram 
seus ovos e notamos e eu também pesei um e houve uma diferença de 40 a 45 gramas. 
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Foram licitados 1.900 ovos, se pegar essa diferença da um valor bastante alto para os cofres 
públicos, estou indignado com isso, acredito que as demais excelências estão aqui para 
fiscalizar e vamos estar aqui fiscalizando e levantando quem recebeu esses ovos, porque 
recebeu, acho que nem deveria ter recebido porque você esta onerando os cofres públicos, 
essa é a minha indignação, obrigado a todos. Usando da palavra o vereador Bruno disse: 
Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. 
Quero falar sobre as indicações, quero parabenizar os companheiros que já fizeram essas 
indicações anteriormente, companheiro Douglas e o Paulo, é importante que seja feito sim, 
nos sabemos da importância e não é porque a gente foi eleito pelo lado do prefeito que nos 
vamos deixar de cobrar ele, de maneira alguma, eu estou aqui para defender a verdade e o 
que é certo, e devido ao prefeito ter começado faz pouco tempo, temos que ter calma, o 
prefeito vai estar vendo isso, o tempo de administração é curto, mas nos também estamos 
cobrando, estamos com os olhos abertos. Estive na prefeitura por causa dessa questão dos 
ovos, ouvi um comentário, e como vereador, fui lá perguntar para o prefeito o que estava 
acontecendo, vou pedir para que seja feita uma pesagem oficial, sobrou uma quantidade de 
ovos, e com autoridades competentes vamos fazer essa pesagem oficial para tirar essa 
historia a limpo; não estou aqui para defender ninguém estou aqui para falar o que eu vi, lá 
todos os ovos estavam com a pesagem maior do que 420 gramas, também não posso falar 
que em meio de 1.900 ovos não tenha vindo algum com a pesagem diferente. O ano 
passado foi feito o pedido de 1.800 ovos, esse ano foi feito o pedido de 1.900 ovos, então, 
não esta fugindo da media, e 100 ovos de um ano para o outro não é de levantar nenhuma 
suspeita. Outra coisa, ano passado foram feito a licitação dos ovos de 200 gramas e saíram 
a 14,00 reais a unidade. Esse ano os ovos de 420 gramas saíram a 14,00 reais a unidade 
também, então são 220 gramas a mais e o valor é o mesmo, então precisa ver certo quem 
esta onerando os cofres públicos, eu não estou dizendo que alguém onerou, mas precisa ver 
certo, pois é uma acusação muito seria que estão fazendo. Seria isso, obrigado. Usando da 
palavra o vereador Paulo disse: vou estar pesando os ovos agora para ver se esta onerando 
ou não, e digo também que ano passado quem ganhou a licitação foi a Acapulco e esse ano 
ele fiou em segundo e perdeu, seu preço foi 15,90 e perdeu para a empresa que o preço foi 
14,00 reais, e nesse período sazonal ele gerou 15 empregos dentro do município. Usando 
da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, população presente. Aqui 
fica minha indignação por essa casa de lei, que no passado o nobre presidente dessa casa, 
ele brigava para deixar a porta da câmara aberta e hoje ele deixa fechada e colocou um 
adesivo para tirar a visão da população, minha outra indignação é não ter uma água para os 
senhores vereadores tomar, ta cortando custo de um lado e gastando de outro trocando 
coisas sem necessidade, isso é um descaso com o dinheiro publico, que custo que tinha um 
Xerox, que custo tinha um currículo, e essa mesa diretora ninguém pensa em fazer alguma 
coisa é muita indignação. Meus agradecimentos ao deputado marcos zerbine que esteve 
aqui no dia 6 de abril, estamos preocupado em fazer o bem e ajudar em tudo o que for 
possível. Quero deixar um convite aqui para todos os vereadores e população presente que 
no dia 17 de maio em comemoração do aniversario de nossa cidade vai estar tendo um culto 
de ação de graças no clube. Referente as indicações, creio que é importante que um faça e 
outro faça também, na gestão passada acho que não foi atendida nenhuma indicação e 
nenhum vereador foi um descaso, não é por isso que vamos parar, vamos ajudar a 
melhorar, estou ajudando o prefeito, ajudando buscar recursos, e estarei cobrando ele 
também. Vou fazer questão também de acompanhar sobre os ovos de páscoa e procurar 
saber o que esta acontecendo, muito obrigado e uma boa noite. Usando da palavra o senhor 
presidente disse: Queria esclarecer ao vereador Ezequiel que estarei tomando as devidas 
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providencias nas palavras referida a minha pessoa, sou uma pessoa de índole simples e 
honesta e não devo satisfação, as contas estão ai mês a mês e o que esta sendo realizado, 
tudo em questão de cotação e preço acessível, calunia e difamação, de forma alguma, mas 
respeito e ordem e respeito ao povo. Usando da palavra o vereador Douglas Freschi disse: 
boa noite presidente, nobres colegas, população presente. Paulo gostaria que você pesasse 
esses ovos aqui porque fiquei sabendo por meio de comunicação também que alguns ovos 
estavam faltando peso e também fiz a mesma coisa que o Bruno fez, fui ate a prefeitura 
saber o que estava acontecendo, gostaria de depois dessa pesagem, convido a todos a ir 
ate a prefeitura pesar os ovos que estão lá, eu tomo a liberdade de estar ligando para o 
prefeito para gente ir ate lá, estou com vocês sobre essa parte nutricional, a gente tem que 
averiguar os fatos, estamos aqui para servir o povo, e vamos tirar essas duvidas 
independente de partido estamos aqui para fiscalizar o prefeito perante o povo. Usando da 
palavra o vereador Antonio disse: boa noite presidente, vereadores, população. Quero 
agradecer a festa de sábado de aleluia. Como eu disse lá no palanque que apoio o prefeito, 
eu afirmo isso. Voltando ao que o vereador Ezequiel disse sobre a despesa da câmara, se é 
pra cortar o custo da câmara não pode cortar o atendimento que vinha sendo feito nos anos 
anteriores de algumas Xerox que uma pessoa precisa, lógico que isso tem que ver se pode 
ser feito, mas na prefeitura arrumamos uma maquina e estamos atendendo. Só pra concluir 
a câmara tem um orçamento e toda câmara e todo presidente tem por objetivo economizar, 
porque chegando ao ultimo dia de dezembro que o banco trabalha, se sobrar dinheiro em 
caixa ele devolve para prefeitura, então, ele vai ficar orgulhoso em sobrar dinheiro. Boa noite 
a todos e uma boa semana. Usando da palavra o vereador Bruno disse: quero parabenizar o 
prefeito por dar uma oportunidade para uma pessoa que é daqui para mostrar o seu talento 
em sua terra natal, tenho certeza que ele tinha esse sonho. A questão dos ovos não quero 
denegrir ninguém e jamais desmerecer o trabalho de ninguém, e sobre as informações 
nutricionais a gente tem que exigir isso da administração, é importante que isso não ocorra 
mais, em relação à pesagem, pra você fazer uma amostra você tem que ter uma quantia 
maior, quando sai da caixa muitas coisas podem acontecer. A nossa posição e fiscalizar e 
falar a verdade, isso acontece em todo lugar. Bom é isso ai. Usando da palavra o vereador 
Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, população presente. Só queria deixar aqui mus 
esclarecimento sobre as minha indignações, eu não quis dizer que o senhor não cotou preço 
e em economizar, eu quis dizer que tem coisas que não deveria fazer já que é pra cortar 
gastos, como um Box de vidro no banheiro da câmara, essa e a minha indignação com o 
descaso com o dinheiro publico. Usando da palavra o vereador Flavio disse: queria salientar 
vereador Ezequiel que todas essas casas compradas para essa casa, são por orientações 
juridicamente e também pela acessória contábil, fazemos dentro da legalidade, nada mais. 
Usando da palavra o vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, 
população presente. Referente ao oficio 91 e 92 do executivo que respondeu sobre o 
requerimento 02 e 03, ele respondeu que vai aguardar e fazer um estudo, então, vamos 
aguardar a resposta final no prazo de 30 dias onde vamos estar fazendo novamente o 
requerimento para saber a medida que esta sedo tomada. E me parece que no dia 22 vai 
estar sendo liberado o carro do conselho tutelar, que era pra ter vindo no final do ano. 
Também gostaria de estar falando que na quarta feira juntamente com o vereador Douglas 
Jorge e o prefeito municipal, estivemos na secretaria da habitação CDHU, onde estivemos 
reunido com o secretario do Rodrigo Garcia e junto com o deputado Marcos Zerbini, 
referente as 109 casas, então estivemos em reunião com eles para acertar essa situação 
das casinhas. Muito obrigado. Usando da palavra o vereador Douglas Jorge disse: boa noite 
todos presente. Queria falar que houve um comentário que o prefeito tinha parado a obra, 
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isso realmente não aconteceu. Como todos sabem o Brasil esta em crise e o que acontece é 
que não tinha verba para manter no pique que estava. Ao invés de parar eles prolongaram 
as obras, foi o que aconteceu, mas a gente esteve conversando e vai ter 50 casas ate 
fevereiro do ano que vem, são 50 famílias com casa própria, boa noite a todos e muito 
obrigado. Usando da palavra o vereador Douglas Freschi disse: boa noite mais uma vez. 
Caro vereador Paulo, gostaria que você pegasse a balança e vamos ir ate a prefeitura para 
pesar os ovos e pesar alguns que chegaram agora e se alguém quiser abrir os ovos para ver 
o que tem dentro e ver que não esta mexido, certo. Muito obrigado a todos. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente agradeceu a presença da população, 
dos vereadores, lembrando que a próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal, será 
realizada no dia 02 de maio às 19:00 horas, e declarou encerrada a sessão, da qual se 
lavrou o presente termo de ATA, o qual segue assinado pôr mim, 1º secretario e pelo Senhor 
Presidente.- CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, aos 17 dias do mês de abril de 2.017.- 
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